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Studujte u nás a zažijete…
 Stáže v zahraničí
 Vernisáž s výstavou kreseb Pavly Vlachové Radost

 Besedu o dobrovolnictví
 Představení organizací věnujících se péči
o nevidomé a slabozraké formou interaktivní výuky
s workshopem

 Vernisáž s výstavou fotografií a kreseb - Šťastné
stáří očima dětí

 Prezentaci Bílého kruhu bezpečí s ukázkou
sebeobrany

 Studentské minikonference
 Odborné konference
 Mikulášské besídky v partnerských organizacích
 Studentský vánoční jarmark
 Vánoční Drážďany
 Vernisáž s výstavou fotografií - Objevte divuplně
krásný Bangladéš

 Odborné workshopy, přednášky, semináře
a besedy s odborníky z praxe

 Studentské výstavy
 Soutěže o zajímavé ceny
 Exkurze v partnerských zařízeních
a další zajímavé akce…

Sociální práce začíná u nás!
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Kudy z nudy v Ostravě…
ZOO Ostrava - rozsáhlá Zoo leží v lesoparku v městské části Stromovka. Nejcennějšími chovanými zvířaty jsou
vzácné druhy lemurů, např. lemuři Sclaterovy nebo lemuři rudobřiší. Ostravská Zoo je jedinou zahradou v ČR, která
je chová. Zoo Ostrava se také, jako jediné u nás, podařilo odchovat mládě slona indického.

Nová radnice - nejvyšší radniční vyhlídkovou věž (85,6m) najdete v Ostravě. Vyhlídková terasa se nachází ve
výšce 73 m a je z ní krásný rozhled na Ostravu (město v zeleni), panorama Beskyd, Poodří a příhraničí část Polska.
Při dobré viditelnosti je možné zhlédnout také Praděd v Jeseníkách. Na vrchol věže návštěvníky vyveze výtah,
nemusíte se tedy bát schodů.

Velký svět techniky -

na ploše 14 000 metrů čtverečních budou připraveny celkem čtyři světy s trvalými
expozicemi a jeden svět určený pro výstavy dočasné. Stálicemi bude Dětský svět, Svět vědy a objevů, Svět civilizace
a Svět přírody. Ten bude rozlohou největší, zabere celé jedno patro a taky venkovní zahradu. Malí i velcí návštěvníci
si tady tak budou moci hrát, objevovat i odpočívat. Nabídku nového centra rozšíří 3D kino a Divadlo vědy (Show &
Demo) včetně zóny dočasných výstav.

Bruslařský areál U Cementárny v Ostravě pro milovníky in-line - v Ostravě-Vítkovicích
vyrostl unikátní in-line areál, který nemá obdoby nejen v Česku, ale i ve střední Evropě, který nabízí tři sportovní
dráhy různé délky. Areál je vhodný nejen pro profesionální sportovce, ale i pro amatéry a pro rodiny s dětmi.

Miniuni v Ostravě

- v centru Ostravy, vedle areálu Výstaviště Černá louka, naleznete úplně jiný svět –
minisvět. Městečko Miniuni nadchne děti i dospělé. Kde jinde byste měli jako na dlani 34 modelů významných budov
evropských měst a 7 divů světa.

Stodolní ulice v Ostravě – ulice, která nikdy nespí - Stodolní ulice vás bude bavit! Nachází se
v centru Ostravy a naleznete zde cca 70 rozmanitých klubů s různorodými interiéry. Vyberete si z nepřeberného
množství akcí a hudebních stylů.

Slezskoostravský hrad - kulturní stánek pro každého - vydejte se poznat Slezskoostravský
hrad, kde se pořádají různé koncerty, jarmarky, divadelní představení a jiné kulturní akce.

Laser Aréna Ostrava - adrenalin, akce a zábava vás čeká v nově otevřené Laser aréně Ostrava! Těšit se
můžete laser tag pro 4-10 osob s nejmodernějším vybavením v ČR, který je ideální pro individuální i teambuildingové
akce.

Pilotem na zkoušku na letišti Ostrava – Mošnov - neopakovatelný zážitek - vyzkoušejte si být
pilotem! Milujete letadla, volnost pohybu či vzrušení? Umíte jednat v krizových situacích? Lákalo by vás sedět
v kokpitu a zjistit, o čem to přesně je? Pojďte si vše jen vyzkoušet.

Zimní stadion Ostrava – Poruba

- vždy od září do dubna mohou zimní halu Sareza Ostrava
navštěvovat zájemci o veřejné bruslení. Na jaře je hala č.1 upravena pro in-line bruslení a prostor 2. ledové plochy se
mění na sportoviště pro veřejnost. Přijďte si zahrát badminton, čeká na vás 14 kurtů s profesionálním povrchem.

Planetárium Ostrava

- areál Planetária Ostrava (dříve Hvězdárny a planetária Johanna Palisy) prošel
výraznou rekonstrukcí. Jádrem budovy je sál planetária se špičkovou projekční technologií hybridního planetária. Na
hvězdárně je modernizovaná pozorovací technika a k návštěvě zve Experimentárium s interaktivními exponáty.

Ostrava a její okolí nabízí návštěvníkům spoustu kulturních, hudebních
a sportovních událostí např. Colours of Ostrava, Shakespearovy slavnosti,
Zlatá tretra, Dny NATO a jiné.

VOŠKA V CENTRU VŠEHO DĚNÍ!!!
Studujte u nás a přesvědčte se sami!!!
Sociální práce začíná u nás!
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Pozvánka na…

Konference „Aktuální stav hospicové péče nejen v Moravskoslezském kraji“
Ve dnech 29. a 30. září 2016 se uskuteční Konference „Aktuální stav hospicové péče nejen
v Moravskoslezském kraji“. Konference je pořádána Moravskoslezským krajem ve spolupráci s Národní
radou zdravotně postižených ČR v Moravskoslezském kraji a Mobilním hospicem Ondrášek. První den
konference bude věnován především zdůvodnění potřebnosti hospicové péče, jejímu financování,
právním aspektům a kvalitě péče. Druhý den konference bude zaměřen na obecné a sociální pojetí
problematiky hospicové péče, přednášející svá témata zaměří na pomoc rodinám během realizace
hospicové péče, před i po úmrtí klienta. V obou dnech se představí někteří poskytovatelé hospicové
péče v Moravskoslezském kraji. Svým zaměřením je první den konference určen odborníkům,
zdravotníkům, zástupcům zdravotních pojišťoven, druhý den je určen i zájemcům z řad laické veřejnosti.
Začátek prvního dne konference, která se uskuteční na krajském úřadě v zasedací místnosti
zastupitelstva, je od 9.00 hodin, druhý den od 8.30 hodin.
Konference se uskuteční pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje.
Zájemci, kontaktujte, prosím, Mgr. Petru Barabašovou, odbor zdravotnictví Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje, tel. 595 622 262, petra.barabasova@msk.cz.

Sociální práce začíná u nás!
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Pozvánka na …

Sociální práce začíná u nás!
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Nepřehlédněte …

Sociální práce začíná u nás!
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Nabízíme


Studujícím v Ostravě – ubytování na Domově
mládeže, který se nachází při naší domovské škole
Obchodní akademii v Ostravě-Mariánských
Horách, Karasova 16. Ubytování je kolejního typu
(bližší informace: www.oao.cz).



K pronájmu prostory s moderním zázemím pro
konání konferencí, odborných seminářů (VOŠS,
Zelená 40A, Moravská Ostrava; www.voss-ova.cz).



K pronájmu novou odbornou učebnu Snoezelen
(prostor pro stimulaci smyslů). Učebna může být
využita pro lidi s mentální retardací a kombinovaným
postižením, s poruchou autistického spektra, s demencí
apod. Vyloučeno není užití při paliativní péči, tlumení
chronických bolestí (www.voss-ova.cz).

 Galerii Svět – místo, kde můžete zdarma
vystavovat a prezentovat svou činnost také Vy.

Rádi Vás provedeme naší školou.
Do 1. ročníků přijímáme bez přijímacích
zkoušek. Pokud již praktikujete v oblasti
sociální práce, máte ty nejlepší předpoklady pro
studium.
Těšíme se na setkání s Vámi!
Více na www.voss-ova.cz kde si můžete školu
virtuálně prohlédnout.

Zajímáte se o sociální práci, neváhejte a přijďte k nám studovat, protože Sociální

práce začíná u nás!
Newsletter, elektronické školní noviny VOŠS Ostrava číslo 1 2016/2017 vychází 1. září 2016 ● Tvůrčí tým:
Marcela Tomčíková, Ing. Eva Zátopková a kol. ● Newsletter zasíláme elektronicky spolupracujícím organizacím ● Před
uzávěrkou dalšího čísla vás vyzveme k zaslání příspěvků (pozvánek a jiných materiálů) v délce maximálně 15 řádků, příp.
fotografií (s popisem a uvedením autora nebo zdroje) ● Neneseme odpovědnost za obsah příspěvků ani kvalitu fotografií
zaslaných dopisovateli ● Archiv Newslettru najdete na www.voss-ova.cz

Sociální práce začíná u nás!

